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                                                                     ترجمه : ح. ریاحی

     در صـــــدمـــــین ســـــالـــــگرد انـــــقالب روســـــیه، رایـــــجتـــــریـــــن «تحـــــلیل» از بـــــرآمـــــد اکـــــتبر ســـــال ۱۹۱۷ آن را بـــــه شـــــکل یـــــک کـــــودتـــــا 

تـصویـرمـی کـند از. ایـن تحـلیل در واقـع در سـراسـر اروپـای شـرقـی و دیـگر نـقاط جـهان، از رسـانـههـای اصـلی تـا کـتابهـای 

تـــاریـــخ در ایـــاالت متحـــده دســـت بـــاال را دارد. حـــتی در روســـیه، تـــاریـــخ ایـــن انـــقالب بـــهشـــکل جـــنایـــی نـــشان داده مـــیشـــود، و 

ســلطهی بــی چــون و چــرای روایــت غــالــب از آن بــهعــنوان خــشونــت و تــرور بــه امــری عــادی تــبدیــل شــده اســت. یــادآوری از ایــن 

انـقالب، حـتی نـخبگان جـدیـد در قـدرت و بـورژوازی رژیـمهـای پـس از سـال ۱۹۸۹ را بـه وحشـت مـیانـدازد. دسـتگاه عـریـض 

و طـویـلی تـحت عـنوان «سـیاسـت یـادآوری» بـه ایـن امـر اخـتصاص داده شـده، و بـه کـمک فـوج عـظیمی از تـاریـخ نـویـسان بـه 

دستکاری [در تاریخ] این انقالب مشغول اند.

  سقوط تزاریسم: تغییر رژیم

  بحــران فــراگــیری کــه نــظام تــزاری روســیه و جــامــعهی ســنتی آن را در ســال ۱۹۱۷ مــتالشــی کــرد، بــه نــاگــاه بــهوجــود نــیامــد. 

لــــیبرالهــــا و مــــارکسیســــتهــــا - گــئورگــی پــلخانــف و پــاول مــیلییــوگــف، واســیلی کــلییــوچــفسکی و مــیخایــیل 

پـوکـروفـسکی، والدیـمیر ایـلیچ لـنین و پـیتر اسـترووه، لـئون تـروتـسکی و دیـویـد ریـازانـف – ســالهــا در بــحثی 

داغ پــــیرامــــون رابــــطهی بــــین ایــــن بحــــران و رژیــــم اقــــتدارگــــرا و «خــــود ویــــژگــــی تــــحول تــــاریــــخی روســــیه» درگــــیر بــــودنــــد. ایــــن 

«خـودویـژگـی» در سـال ۱۹۰۵ ظـاهـر شـد. در آن سـال پـرولـتاریـا بـا وجـود شـمار انـدک و تـمرکـز در شهـرهـا بـه هـمراه دههـا 

مــیلیون دهــقان بــیزمــین بــا جــنبشهــای اشــغال زمــین خــود، بــه جــهانــیان نــشان دادنــد کــه ســرنــوشــت اســتبداد تــزاری بــه آنهــا 

وابســته اســت. نــه تــرور بــیرحــمانــه، نــه «قــانــون اســاســی» تــزاری یــا حــتی اصــالحــات نــیمه کــارهی پــیوتــر اســتولــیپــین 

هــیچیــک نــتوانســتند تــضادهــای درونــی و تــنشهــای اجــتماعــی رژیــم اســتبدادی را فــرو بــکاهــند، سهــل اســت، آنهــا را شــدت 

بخشیدند.

     در اوائـــل قـــرن بیســـتم ســـوســـیال دمـــوکـــراتهـــای روســـیه «کـــانـــون» شـــکلهـــای اجـــتماعـــی پـــیشامـــدرن و مـــدرن را تـــوضـــیح 

دادهانـد. آنهـا تـضاد ایـن شـکلهـای اجـتماعـی را کـه از حـیث سـاخـتاری و نـظری تـحت سـلطهی «فـزایـندهی» سـرمـایـهداری 

قـرار داشـتند، بـهمـثابـهی سـند اسـاسـی تـحول تـاریـخی مـدرن روسـیه تـعریـف کـردهانـد. ایـن تـحول چـندوجـهی و نـیمه پـیرامـونـی 

نـشاندهـندهی نـوعـی [دوران] انـتقالـی بـین کـانـون سـرمـایـهداری اروپـا ـ آمـریـکایـی و جـهان تـحت اسـتعمار پـیشا مـدرن بـود. 

در ایـن رابـطه و بـا وجـود اقـتصاد جـهانـی دارای سـاخـتار هـرمـی، روسـیه هـمزمـان هـم بـه کـانـون سـرمـایـه خـارجـی وابسـته بـود 

و هـــــم بـــــنا بـــــر مـــــفهوم لـــــنینی «اســـــتعمار داخـــــلی»، اســـــتعمارکـــــننده بـــــود. شـــــکل مـــــدرن ســـــرمـــــایـــــهداری بـــــهتـــــدریـــــج شـــــکلهـــــای 



پــیشاســرمــایــهداری را بــه کــارکــرد واحــدی در محــدودهی نــظام خــود فــروکــاســت و ســودهــای بــیســابــقه را در رونــد بــازتــولــید و 

انـباشـت سـرمـایـه در مـنطقه «نـیمه پـیرامـونـی» بـه دسـت آورد، امـری کـه رضـایـت سـرمـایـهداران و نـارضـایـتی شـدیـد اکـثر مـردم 

را در داخــــل و خــــارج در پــــی داشــــت. اســــتبداد تــــنها تــــوانســــت از طــــریــــق خــــشونــــت جــــلوی عــــصیان ایــــن نــــیروی کــــار عــــمدتــــا 

بـیسـواد و ارزان را بـگیرد. ایـن تـودهی اجـتماعـی، پـرولـتاریـای صـنعتی مـدرن روسـیه، در دورهی پـیش از جـنگ جـهانـی اول 

به ده میلیون نفر افزایش یافت. (۱)

     در [دورهی] ســلطنت تــزاری، طــبقهی ســوم بــا ارادهی خــود بــهوجــود نــیامــد. در حــقیقت، حــتی در ســالهــای نخســتین قــرن 

بیسـتم، روسـیه فـاقـد یـک بـورژوازی بـه لـحاظ اقـتصادی و سـیاسـی مسـتقل و دمـوکـراتـیک بـه سـبک اروپـای غـربـی بـود. اکـثر 

سـوسـیال دمـوکـراتهـای انـقالبـی، مـخصوصـاً بـلشویـکهـای روسـیه، بـا شـناخـت ایـن امـر بـه ایـن نـتیجه رسـیدنـد کـه بـدون یـک 

طـبقهی مـتوسـط نـیرومـند، دمـوکـراسـی مـدنـی در مـعنای غـربـی و لـیبرال آن نـمیتـوانـد وجـود داشـته بـاشـد. از ایـن رو، جـنبش 

کــــارگــــران ســــوســــیالیســــت تــــالش کــــرد «وحــــدت» جــــنبش «پــــیشا مــــدرن» دهــــقانــــان بــــی زمــــین (اتــــحاد کــــارگــــر - دهــــقان) یــــا 

اســمینچکا (Sminchka) کــه در انــقالب کــارگــری ســال ۱۹۰۵ بــا مــوفــقیت هــدایــت شــده بــود را از طــریــق «ادغــام» انــقالب و 

جـــنگ داخـــلی ســـال ۱۹۱۷ تـــکمیل کـــند. در مـــقایـــسه بـــا آنهـــا، اغـــلب مـــنشویـــکهـــا طـــرفـــدار هـــمکاری بـــا بـــورژوازی لـــیبرال در 

مجـلس مـوسـسان سـراسـری بـودنـد تـا [هـمکاری] بـا «دهـقانـان مـحافـظهکـار». ایـن اخـتالف از هـمان آغـاز آشـکار شـده بـود 

بهطوریکه پلخانف و لنین به مخالفان سیاسی یکدیگر تبدیل شده بودند.

      بســــــــط و گســــــــترش جــــــــهانــــــــی شــــــــدن ســــــــرمــــــــایــــــــه کــــــــه جــــــــنبش کــــــــارگــــــــری روســــــــی و بــــــــیناملــــــــللی آنرا «امــــــــپریــــــــالــــــــیسم» و 

«اسـتعمارسـازی» نـامـیدنـد، مـعنایـی فـراتـر از پیشـرفـت اقـتصادی و سـیاسـی سـرمـایـهداری و قـدرتهـای بـزرگ در بـر داشـت. 

رشــد و گســترش ســرمــایــه شــکل جــدیــدی بــهخــود گــرفــت، جــنگهــا بــه فــرســایــش نــظام امــپراطــوری انــجامــید، جــنبشهــای مــلی و 

تـودهای بـرآمـد داشـتند و دولـت – مـلتهـای جـدیـد بـا تـضادهـای درونـی جـدیـد خـود شـکل گـرفـتند. نـه تـزار، نـه بـوروکـراتهـا یـا 

اوخـرانـا (Okhrana) واقـعیت و وخـامـت ایـن مـسائـل را درک نـکردنـد، چـه رسـد بـه ایـنکه بـرای آنهـا راهحـلی بـجویـند. پـس از 

شکســت انــقالب ســال ۱۹۰۵، تــحول در راســتای «مــدرنــیزه کــردن اســتبداد » پــیش رفــت،  مــسیر مــعروف بــه «راه پــروســی» 

ســرمــایــهداری. ایــن شــرایــط، بــحث مــربــوط بــه چــشمانــدازهــای یــک بــورژوازی قــدرتــمند و مســتقل را دوبــاره مــطرح کــرد. حــتی 

برخی از سوسیال دموکراتها جذب این سراب پیشرفت لیبرال شدند. 

  میراث انقالبی 

عـــلیرغـــم ســـرکـــوب، مـــیراث انـــقالبـــی قـــرن نـــوزدهـــم فـــقط در چـــارچـــوب اجـــتماعـــی و روشـــنفکری بســـط پـــیدا کـــرد - نخســـت بـــا 

پـوپـولیسـتهـای نـارودنـیک، سـپس بـا پیشـرفـت مـارکـسیسم. (۲) روشـنفکران در درون حـزب کـارگـر سـوسـیال دمـوکـرات روس 

شــرایــط و هــدفهــای جــنبش کــارگــری در حــال شــکلگــیری را – آنگــونــه کــه ویــژگــیهــای اجــتماعــی - تــاریــخی طــلب مــیکــرد - 

تـعیین کـردنـد. هـمانگـونـه کـه اریـک هـابسـبام خـیلی پـیشتـر خـاطـر نـشان کـرده بـود، نـفوذ روشـنفکران در جـنبش کـارگـری بـا 

حــرکــت از غــرب بــه شــرق اروپــا افــزایــش پــیدا کــرد. در نــتیجه، ســنت انــقالبــی قــرن نــوزدهــم روســیه بــه بــخش بــیواســطه عــمل 



انـقالبـی تـبدیـل شـد و در جهـت دادن بـه فـعالـیتهـا و هـدفهـای آن یـاری رسـانـد. اسـناد دومـین کـنگره حـزب کـارگـر سـوسـیال 

دمــوکــرات روســیه در ســال ۱۹۰۳ مــشخصههــای اســاســی آن ســنت را بــازتــاب مــیدهــد: رد ســازش بــوروکــراتــیک و احــساس 

تعهـــــد نســـــبت بـــــه هـــــدفهـــــای نـــــهایـــــی انـــــقالب، دیـــــکتاتـــــوری پـــــرولـــــتاریـــــا و ســـــرانـــــجام ســـــوســـــیالـــــیسم در مـــــفهوم از مـــــیان بـــــردن 

نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی.

     تــــــاریــــــخنــــــگاری مــــــشخص کــــــرده اســــــت کــــــه ســــــوســــــیال دمــــــوکــــــراســــــی و جــــــنبش انــــــقالبــــــی اســــــاســــــاً حــــــاصــــــل ژاکــــــوبــــــنیسم 

(Tachovism)، بـــــــــاکـــــــــونـــــــــینیسم (Anarchism)، نـــــــــارودنـــــــــیکیسم (Narodnikism) نـــــــــارودنـــــــــایـــــــــا ولـــــــــیا ،( Narodnaya Volya) و 

دمــوکــراتهــای انــقالبــی چــون الـکسانـدر هـرزن، نـیکالی دوبـرولـیوف و ان. جـی. چـرنـیشفسکی بــود. ایــن مــیراث بــه 

درجـات مـختلفی در جـنبشهـای گـونـاگـون وجـود داشـت. مـارکـسیسم نسـبتاً دیـرتـر، در آغـاز قـرن، شـناخـته شـد و فـقط در بـین 

سـوسـیال دمـوکـراتهـا تـحت رهـبری «پـیشکـسوتشـان»، پـلخانـف، بـه ثـمر نشسـت. الـهامبـخش ایـن مـیراث در درجـه نخسـت 

روشــــنگری و ســــوســــیالــــیسم فــــرانــــسه و هــــمینطــــور ســــوســــیال دمــــوکــــراســــی آملــــانــــی بــــود و بــــا تــــکیه بــــر مــارکــس و بــــر اســــاس 

مارکسیسم انسجام یافت.

 Vera) مـارکـس خـود امـکان یـک انـقالب سـوسـیالیسـتی در روسـیه را در نـامـهی مـعروف سـال ۱۸۸۲ بـه ورا زاسـولـیچ     

Zasulich) پـیشبـینی کـرده بـود. حـتی پـیش از انـقالب ۱۹۰۵ لـنین پـی بـرد کـه کـانـون تـحول انـقالبـی بـه روسـیه انـتقال یـافـته 

اســت. لـنین بــر اســاس [نــظرات] مـارکـس، انــقالب در روســیه را بــهعــنوان نــقطهی اشــتعال یــک انــقالب [در] ســراســر اروپــا 

پـیشبـینی کـرد. حـتی مـارکـس در نـامـههـایـش بـه زاسـولـیچ نـوشـت کـه اگـر قـرار بـاشـد انـقالب روسـیه بـه حـال خـود رهـا نـشود، 

جـنبش کـارگـری غـرب از قـید و بـند نـظم سـرمـایـه رهـا مـیشـود، بـهطـوریکـه پـیروزی انـقالب روسـیه و سـوسـیالـیسم - تـاحـدی از 

طــریــق ســنتهــای اشــتراکــی دهــقانــی - تــضمین خــواهــد شــد. امــا اگــر ایــن انــقالب بــه حــال خــود رهــا شــود، انــقالب روســیه در 

چارچوب آماجهای کمونیستی آغارین خود محکوم به شکست است. 

     مـارکـس و فـردریـک انـگلس در چـاپ روسـی «مـانیفسـت کـمونیسـت» هـمانـندی انـقالب محـلی و سـراسـری را در وحـدت 

یــگانــهی آنهــا مــیفــهمیدنــد. آنهــا اهــمیت جــماعــت روســتایــی روســیه و شــانــس تــحول یــک انــقالب در روســیه را درک کــردنــد، 

تــحولــی کــه از تــکامــل مــشخص آن کــشور و رابــطهاش بــا مــرکــز فــهمیده مــیشــد: «اکــنون پــرســش ایــن اســت: آیــا اوبــشینای 

(obshchina) روسـیه کـه بـسیار هـم تـضعیف شـد امـا شـکلی از مـالـکیت اشـتراکـی ابـتدایـی بـر زمـین اسـت مـیتـوانـد مسـتقیماً 

بـه مـرحـله عـالـیتـر مـالـکیت اشـتراکـی کـمونیسـتی فـرا بـرویـد؟ یـا بـرعـکس، بـایـد ابـتدا هـمان رونـد تـالشـیای کـه تـکامـل تـاریـخی 

غـــرب پشـــت ســـر گـــذاشـــته اســـت را از ســـر بـــگذرانـــد؟ تـــنها پـــاســـخی کـــه امـــروزه بـــه آن داده مـــیشـــود از ایـــن قـــرار اســـت: اگـــر 

انــقالب روســیه آغــازی بــرای یــک انــقالب پــرولــتری در غــرب تــبدیــل شــود، بــهطــوریکــه هــر دو یــکدیــگر را تــکمیل کــنند، مــالــکیت 

اشتراکی کنونی روسیه بر زمین میتواند نقطهی آغازی باشد جهت یک تحول کمونیستی».(۳)

 ویژگیهای خاص انقالب

     ایـن آنجـایـی اسـت کـه لـنین خـط فـکری مـارکـس را پـی گـرفـته اسـت. چـون انـقالب روسـیه طـبق خـطوطـی کـه مـارکـس و 

انـگلس پـیشنهاد کـرده بـودنـد اتـفاق نـیافـتاد. بـا آغـاز قـرن بیسـتم پـلخانـف و لـنین بـر ایـن بـاور بـودنـد کـه جـماعـت دهـقانـی 



بـهطـرز غـیرقـابـل بـازگشـتی بـا سـرمـایـهداری «سـازش» کـرده اسـت. در عـین حـال هـم، غـرب مـدلـی بـرای جـنبش انـقالبـی روسـیه 

ارائه نداده است.

بـدیـل انـقالبـی لـنین «سـرآغـاز مـرحـله تـمدنسـاز» بـود، کـه قـالـب فـکری و نـظری خـود را طـی جـنگ جـهانـی اول پـیدا کـرد. لـنین 

قــانــون رشــد نــامــوزون ســرمــایــهداری در عــصر امــپریــالــیسم را تــدویــن کــرد. در ایــن زمــینه او روســیه را «حــلقهی ضــعیف در 

زنـجیرهی امـپریـالـیسم» نـامـید و آنرا بـه بهـتریـن و سـادهتـریـن نـقطه، جهـت گسسـت در نـظم سـرمـایـهداری جـهانـی تـبدیـل کـرد. 

او بــر ایــن بــاور بــود کــه «قــربــانــیان» واقــعی رقــابــت بــیناملــللی انــباشــت ســرمــایــه -مــخصوصــاً تــودههــای کــار در [ کــشورهــای] 

نـیمه پـیرامـونـی - بـنیاد  «مـقاومـت پـرولـتری» ضـد سـرمـایـهداری را تـشکیل مـیدهـند و مـیتـوانـند بـا جـنبشهـای دمـوکـراتـیک و 

مـلی مسـتقل بـرای مـبارزه بـا اسـتعمار متحـد شـونـد. اگـرچـه لـنین در خـصوص ظـرفـیت ضـد سـرمـایـهداری جـنبشهـای ضـد 

اســتعماری مــبالــغه کــرد، گــونــاگــونــی تــاریــخی و طــبقاتــی آنهــا را مــیپــذیــرفــت. مــعیار داوری او عــبارت بــود از ایــنکــه آیــا ایــن 

جــنبشهــا بــه ســمت و ســوی «قــرون وســطی» گــرایــش دارنــد یــا بــه ســمت و ســوی «عــصر مــدرن». او بــا فــاصــله گــرفــنت از 

اروپـــا مـــداری و حـــتی نـــظرات اصـــلی چـــپهـــا، در پـــی یـــافـــنت امـــکانـــاتـــی جهـــت مـــقاومـــتی جـــهانـــی بـــود. امـــا بحـــران انـــقالبـــی 

ســـرانـــجام بـــا جـــنگ جـــهانـــی اول شـــتاب گـــرفـــت – بـــهگـــونـــهای کـــه یـــادآور جـــنگ روســـیه و ژاپـــن بـــود کـــه «مـــوجـــب» آغـــاز انـــقالب 

۱۹۰۵ شد.

      شکسـت اصـالحـات تـزاری مـوقـعیت جـنبشهـای انـقالبـی را تـقویـت کـرد، امـا جـنگ جـهانـی امـپریـالیسـتی بـا ویـرانـیهـای 

بـــیثـــمر و خـــشونـــت قـــیامـــتگـــونـــه حـــتی بـــیشتـــر هـــم بـــه ایـــن هـــدف رادیـــکال کـــمک کـــرد. بـــدیـــنتـــرتـــیب، جـــنگ جـــهانـــی اول «پـــیش 

درآمـــد» بـــی واســـطهی ایـــن انـــقالب بـــود. آنـــچه در ســـال ۱۹۱۶ آشـــکار مـــیشـــد نـــه صـــرفـــاً کـــمبود مـــواد غـــذایـــی، بـــلکه در هـــم 

شکسـنت کـامـل سیسـتم تـولـید بـود. درسـت پـس از انـقالب فـوریـه مجـموعـهای از کـارخـانـجات تـولـیدی تـعطیل شـد. یـک دانـشمند 

نـوشـته اسـت «کـاهـش تـولـید و بسـته شـدن جـمعی کـارخـانـههـا دقـیقاً پـس از فـوریـه صـورت گـرفـت. حـتی سـرمـایـه خـصوصـی در 

دولــت مــوقــت جــدیــد ذخــیره [تــولــیدی] بــزرگــی بــوجــود نــیاورد، اگــرچــه در چــارچــوب طــبقه، مــطلقاً بــه آنهــا «تــعلق» داشــت. بــی 

اعـــتمادی زیـــانبـــار در تـــعطیلی انـــبوه شـــرکـــتهـــای خـــصوصـــی بـــه روشـــنی آشـــکار شـــد... بـــا فـــرارســـیدن مـــاه اکـــتبر تـــولـــید در 

مـقایـسه بـا سـال ۱۹۱۶ چهـل درصـد کـاهـش پـیدا کـرده بـود». (۴) بـدیـنتـرتـیب، نـه هـرج و مـرج، نـه خـشونـت، نـه بـیماری و نـه 

قحـطی هـیچکـدام نـه نـتیجهی انـقالب، بـلکه پـیامـدهـای جـنگ جـهانـی و سـقوط رژیـم تـزاری بـود. پـارهای شـرکـتهـا دسـتمزدهـا 

را بـه نـصف دسـتمزد پـیش از جـنگ کـاهـش دادنـد. پـیشتـر، انـقالب اکـتبر، هـمانـند هـمهی انـقالبـات، در زمـینهی سـازمـانـدهـی 

تــولــید کــاری انــجام نــداده بــودد کــه مــایــه افــتخار آنهــا بــاشــد. بــاوجــود هــمهی تــالشهــایــی کــه بــرای «تــغییر رژیــم شــوروی» 

صـورت مـیگـرفـت، کـاهـش تـولـید، قحـطی و بـیکاری در سـالهـای پـس از ۱۹۱۷ بـیداد مـیکـرد. غـارت ذخـایـر مـواد غـذایـی بـه 

امـری عـادی تـبدیـل شـده بـود و بـسیاری از سـاکـنان شهـرهـا در اثـر غـارت مـجبور شـدنـد بـه روسـتاهـا بـرونـد. بـا ایـن هـمه، اکـثر 

زحــمتکشان و روســتائــیان روســیه کــه از اتــحاد دهــقانــان «مــحافــظه کــار» بــا (نــیمه) پــرولــترهــای مــدرن ضــدســرمــایــهدار نــیرو 

گرفته بودند، بهرغم ناخشنودی، از خود گذشتگیها را به جان میخریدند. 



لنین کودتا گر ؟

در ایـام انـقالب فـورریـه کـه طـومـار اسـتبداد تـزاری در هـم پـیچیده شـد، بـلشویـکهـا در افـکار عـمومـی رقـم نـاچـیزی را تـشکیل 

مــیدادنــد و در بــین جــنبشهــا و احــزابــی کــه بــهتــازگــی پــس از بــرآمــد فــوریــه آزاد شــده بــودنــد، فــرقــهی کــوچــکی بــه نــظر مــی 

رســیدنــد. افــزون بــر آن، بــسیاری از چــند هــزار عــضو ایــن حــزب یــا در تــبعید، یــا در مــهاجــرت بــه ســر مــیبــردنــد. امــا انــحالل 

ارتـش بـه نـفع بـلشویـکهـا تـمام شـد زیـرا آنهـا تـنها سـازمـانـی بـودنـد کـه خـواهـان قـطع فـوری جـنگ، صـلح بـدون قـید و شـرط و 

«اتحاد پرولتاریای جهان» علیه سرمایهداری بودند.

      بـــه نـــظر مـــیرســـید ویـــرانـــیهـــای جـــنگ محـــدودیـــتهـــای نـــهایـــی انـــباشـــت ســـرمـــایـــه را در ســـراســـر اروپـــا نـــشان مـــیداد، و 

بشــریــت را بــا گــزیــنش خــودانــگیختهای روبــرو مــیســاخــت. پــاســخی کــه بــلشویــکهــای روســیه بــه [ایــن وضــعیت] داشــتند طــی 

سـالهـا سـازمـانـدهـی انـقالبـی روشـمند، پـرشـور و فـداکـارانـه شـکل گـرفـت. آنهـا در پـی انـقالب فـوریـه بـه واقـع نخسـتین نـیرویـی 

بـودنـد کـه درک کـردنـد کـه اگـرچـه کـسانـی نیسـتند کـه تـاریـخ را مـیسـازنـد یـا انـقالب مـیکـنند، امـا کـسانـی هسـتند کـه در راس 

یـک جـنبش مـردمـی خـودانـگیخته ای قـرار دارنـد کـه سـریـعاً گسـترش پـیدا مـیکـند. تـصادفـی نیسـت کـه از حـزبـی بـا چـند هـزار 

«انـــقالبـــی حـــرفـــهای» بـــا فـــرا رســـیدن اکـــتبر ۱۹۱۷ بـــه حـــزبـــی بـــا ســـیصد هـــزار عـــضو تـــبدیـــل شـــدنـــد. جـــنبشهـــای دیـــگر بـــرای 

انــقالب پــرولــتری حــتی هــدف جــدیای هــم نــداشــتند و در ایــن مــعنا بــلشویــکهــا در اردوی انــقالبــی بــا رقــابــت انــدکــی روبــرو 

بـودنـد. حـزب پـراکـنده و نـامـتجانـس سـوسـیالیسـتهـای انـقالبـی (SR) کـه در تـابسـتان سـال ۱۹۱۷ بـیش از نـیم مـیلیون عـضو 

داشـــــت، بـــــرنـــــامـــــهی مـــــشخصی نـــــداشـــــت کـــــه بـــــتوانـــــد تـــــودههـــــای خـــــشمگین را بـــــه ســـــمت انـــــقالب رهـــــنمون شـــــود. نخســـــتوزیـــــر 

ســوســیالیســت انــقالبــی دولــت مــوقــت، الـکسانـدر کـرنـسکی، نــه مــیتــوانســت بــه جــنگ پــایــان دهــد یــا ابــتکار تــقسیم زمــین را 

داشته باشد.

      لــنین مـــدتهـــا پـــیش از انـــقالب اکـــتبر کـــمون پـــاریـــس را «ســـرآغـــاز» مـــحتمل و طـــبیعی  انـــقالب ســـوســـیالیســـتی روســـیه 

مـیدانسـت. (۵) او بـا بـررسـی عـملکرد دولـت بـورژوایـی بـه ایـن نـتیجه رسـید کـه در روسـیه فـقر تـودهگـیر و محـرومـیت، اجـرای 

عـملی امـکانـات قـانـونـی را غـیرمـمکن مـیکـند کـه دمـوکـراسـی لـیبرال ارائـه مـیداد. مسـتمندان نـه تـنها ابـزار «بـه دسـت آوردن» 

دمــوکــراســی را نــداشــتند؛ بــلکه «بــردگــان دســتمزدی مــدرن چــنان دســت بــه گــریــبان نــیاز و فــقر انــد کــه نــمیتــوانــند دغــدغــهی 

دمـوکـراسـی داشـته بـاشـند، نـمیتـوانـند درگـیر سـیاسـت شـونـد». در جـریـان عـادی و صـلحآمـیز امـور، از شـرکـت اکـثریـت مـردم 

در زنـدگـی سـیاسـی جـلوگـیری مـیشـود». (۶) لـنین نـابـودی «دولـت انـگل» را بـهعـنوان پـیششـرط «رهـایـی اقـتصادی طـبقهی 

کـارگـر» مـورد بـررسـی قـرار داد. در واقـع ایـدهی دولـت و رهـایـی بـهعـنوان مـفاهـیمی کـامـالً مـتضاد مـورد تحـلیل قـرار مـیگـرفـت 

-تـضادی کـه تـنها انـقالب مـیتـوانـد آنرا حـل کـند. در ایـن مـورد نـیز لـنین از مـارکـس نـقل قـول آورد کـه بـر ایـن نـظر بـود کـه 

در بنای سوسیالیسم ایدهی دولت را باید حذف و ایدهی جماعت را جایگزین آن کرد. (۷) او اشاره میکند:

 «بــه یــقین در بــین بــلشویــکهــا کــسی را نــمیتــوان پــیدا کــرد کــه مــخالــف نــظر مـارکـس بــاشــد. تــنها مــشکلی کــه مــمکن اســت 

پـــیش آیـــد بـــه واژهی «جـــماعـــت» مـــربـــوط مـــیشـــود. در زبـــان آملـــانـــی بـــرای «جـــماعـــت» دو واژه وجـــود دارد. انــگلس ازیـــن دو 

واژه، از واژهای کــه مــعنی یــک جــماعــت مــنفرد دارد اســتفاده نــمیکــند، بــلکه از کــلیت آن [یــعنی] یــک نــظامــی از جــماعــتهــا 



بهره میگیرد».( ۸)

     لــنین در نـــهایـــت واژهی فـــرانـــسوی را تـــرجـــیح داد و ایـــن واژه بـــه شـــکل Communa بـــه زبـــان روســـی وارد شـــد. ایـــن واژه 

احــتماالً بــرای نخســتینبــار در تــوضــیح مــختصری کــه لـنین در روز ۱۴ نــوامــبر ۱۹۱۷ در گــردهــم آیــی کــمیته پــتروگــراد حــزب 

ارائه داد، ذکر شده است.

     ایـجاد ایـن «جـماعـت» سـوسـیالیسـتی را بـایـد بـهمـثابـه جـانـمایـه و هـدف انـقالب در نـظر گـرفـت. بـنابـرایـن، انـقالب هـم زمـان 

عــملکرد اقــتصادی، اجــتماعــی و ســیاســی کــارگــران مــزدی بــود. پــس چــطور مــیتــوان آنرا یــک کــودتــا دانســت؟ در واقــع، یــک 

انــقالب راســتین و یــک کــودتــا بــاهــم گــرد نــیامــدنــی انــد، زیــرا کــودتــا نــشانگــر مــبارزهای اســت بــر ســر قــدرت بــین دو جــناح در 

درون طبقهی حاکمه.

      شـورش مسـلحانـه، تـرور و قهـر را نـمیتـوان از فـرایـند واقـعی [انـقالب] بـهمـثابـه جـزئـی از کـل انـتزاع کـرد. لـنین دهـههـا 

ســـال وقـــت خـــود را صـــرف نـــقد دســـامـــبریســـتهـــا، ژاکـــوبنیســـتهـــای روســـی و تـــروریســـتهـــا بـــهخـــاطـــر «اکـــسیونـــیسم» تـــک و 

مـنفردشـان کـرد و تـأکـید کـرد کـه چـنین شـکلهـای «نـخبهگـرایـانـه» شـورش مسـلحانـه کـه تـنها بـر اسـاس تـوطـئه صـورت مـیگـیرد 

مــحکوم بــه شکســت اســت. در دورهی پــیش از انــقالب فــوریــه، لـنین تــالشهــای نــظری و تــشکیالتــی خــود را صــرف بــررســی 

اثـــرات اجـــتماعـــی جـــنگ جـــهانـــی و تـــرســـیم دقـــیق پـــیآمـــدهـــای آن کـــرد. ثـــمرهی اولـــیه ایـــن تـــالشهـــا «بـــرنـــامـــه نـــظامـــی انـــقالب 

پــرولــتری» کــالســیک بــود کــه درس عــبرت تــاریــخی قــاطــعی بــود، درســی کــه هــر «انــقالب کــبیری مــؤیــد آن بــود» و بــهزودی از 

طـریـق انـقالب روسـیه و جـنگ داخـلی تـکرار مـیشـد: هـمانگـونـه کـه مـنطق جـنگ طـبقاتـی [یـعنی] انـقالب، دیـکته مـیکـند، جـنگ 

داخــلی بــایــد بــا نــیروهــای نــظامــی مــتشکلی کــه در تــالش بــاز گــردانــدن نــظم کــهن انــد مــبارزه کــند. از آنجــاکــه جــنگ جــهانــی 

مــــبارزه طــــبقاتــــی را تــــا ســــرحــــد امــــکان شــــعلهور ســــاخــــته بــــود، پــــایــــان بــــخشیدن بــــه ایــــن «جــــنگ ارتــــجاعــــی و جــــنایــــتکارانــــهی 

بـــردهداران» صـــرفـــاً بـــا شـــعار صـــلح جـــویـــانـــهی خـــلع ســـالح غـــیر مـــمکن بـــود. از ایـــنرو، یـــک جـــنگ مـــلی ضـــد امـــپریـــالیســـتی 

مــیتــوانســت بــه یــک جــنگ داخــلی تــبدیــل شــود. (۹) کــل تجــزیــه تحــلیل لـنین کــامــالً تــوضــیح مــیدهــد کــه هــر نــوع کــودتــایــی کــه 

جـایـگزیـن خـیزش تـودههـای انـقالبـی شـود، هـرگـز شـانـس پـیروزی نـخواهـد داشـت زیـرا یـک کـودتـا در نـهایـت وسـیلهای بـیش از 

«حـــل» درگـــیریهـــای درون طـــبقهی حـــاکـــمه نیســـت. لــنین از تـــاریـــخ اروپـــا، مـــخصوصـــاً تـــاریـــخ انـــقالبـــات، کـــامـــال آگـــاه بـــود. 

نـــمایـــندگـــان «تـــئوری» تـــاریـــخنـــگارانـــهی «کـــودتـــا» ایـــن حـــقیقت را بـــه راحـــتی نـــادیـــده مـــیگـــیرنـــد کـــه «عـــنصر کـــودتـــا» هـــم بـــا 

انـقالبـات هـمراه انـد، عـنصری کـه تـقریـباً هـمیشه سـبب قهـر مـیشـود. ایـن امـر در انـقالبـات بـورژوایـی هـلند، انـگلیس، فـرانـسه 

و در جــــاهــــای دیــــگر بــــا ســــند و مــــدرک تــــأیــــید شــــده اســــت، اگــــر نــــخواهــــیم ایــــن حــــقیقت را یــــادآوری کــــنیم کــــه پــــایــــان دادن بــــه 

بـردهداری در ایـاالت متحـده خـونـینتـریـن جـنگ داخـلی قـرن نـوزدهـم را در پـی داشـت. نـمیتـوان فـرامـوش کـرد کـه خـشونـت یـک 

انقالب، از جمله عوامل دیگر، به سطح مقاومت ضد انقالب در مقابل خشونت بستگی دارد. 

      لـنین کــه در  تــاریــخ ۹ ژانــویــه ســال ۱۹۱۷ ســالــگرد انــقالب ۱۹۰۵ هــنوز در تــبعید بســر مــیبــرد، در گــردهــمآیــی جــوانــان 

کــارگــر در «خــانــهی مــلت» زوریــخ ســخنرانــی کــرد. در ایــن ســخنرانــی بــر اهــمیت خــصلت طــبیعی نخســتین انــقالب روســیه، 

اعـتصاب تـودهای، اعـتصاب عـمومـی و خـود سـازمـانیـابـی مـردم تـأکـید کـرد. او گـفت واژهی «اعـتصابگـر» در بـین دهـقانـان 



مـــــعنای کـــــامـــــالً جـــــدیـــــدی پـــــیدا کـــــرد: اعـــــتصاب بـــــه مـــــعنای یـــــک شـــــورش، یـــــک انـــــقالب و اصـــــطالحـــــی بـــــود کـــــه قـــــبالً بـــــا واژهی 

«دانــشجو» تــداعــی مــیشــد. امــا دانــشجو بــه طــبقهی مــتوســط تــعلق داشــت، بــه «بــلند پــایــگان» «دانــشمند» و بــنابــرایــن بــا 

مـردم بـیگانـه بـود. از دیـگر سـو، «اعـتصابگـر» بـه مـردم تـعلق داشـت». لـنین تـوجـه را بـه اتـحاد جـنبشهـای تـوده اعـتصابگـر 

شهـری و دهـقانـان روسـتایـی بـهمـثابـه نـوآوری انـقالبـی بـا اهـمیت جـلب کـرد، نـو آوریای کـه آخـریـن دژ نـفوذنـاپـذیـر تـزار [یـعنی] 

ارتش را به لرزه در آورده بود. (۱۰)

      تجـزیـه تحـلیل ظـاهـرفـریـبانـه از انـقالب بـهمـثابـه یـک تـوطـئه، کـاالی کـهنهای اسـت در بـازار ایـدههـای سـیاسـی. طـرح کـلی 

ایـــن ایـــده در اوائـــل ســـال ۱۹۰۵ مـــطرح شـــد، زمـــانـــیکـــه لــنین بـــه تـــصحیح تـــفسیر جـــامـــعهشـــناس مـــعروف، مــاکــس وبــر، از 

«کودتاگر» در مورد کارگران مسلح در خیزش مسکو پرداخت.

     حـــتی در آزادتـــریـــن کـــشورهـــا، در کـــشورهـــای جـــمهوری اروپـــای غـــربـــی، بـــورژوازی بـــهخـــوبـــی از پـــس ایـــن بـــر مـــیآیـــد کـــه 

عـبارات ریـاکـارانـهاش در خـصوص «سـبعیت روسـی» را بـا شـرمآورتـریـن مـعامـالت مـالـی، مـخصوصـاً بـه کـمک مـالـی تـزار و 

اســتعمار امــپریــالیســتی روســیه  از طــریــق صــدور ســرمــایــه و غــیره تــرکــیب کــند... بــورژوازی عــالقــمند اســت خــیزش مــسکو را 

امـری مـصنوعـی تـوصـیف کـند و آنرا بـه سخـره بـگیرد. بـهطـور نـمونـه در بـه اصـطالح ادبـیات «عـلمی» آملـانـی، آقـای پـروفـسور 

مـاکـس وبـر در بــررســی مــطول خــود از تــحوالت ســیاســی روســیه، خــیزش مــسکو را «کــودتــا» مــینــامــد. ایــن آقــای پــروفــسور 

«بـسیار دانـشمند» مـیگـویـد: «گـروه لـنین و بـخشی از سـوسـیالیسـت رولـوسـیونـرهـا مـدتهـای مـدیـدی ایـن خـیزش بـی مـعنا را 

تدارک دیده بودند.» (۱۱)

      روزا لـوکـزامـبورک، در تـضاد آشـکار بـا ایـن نـظر، بـه اهـمیت فـعالـیت پُـر شـور، آگـاهـانـه و مـتمرکـز تـودههـای مـردم در 

انـــقالب ۱۹۰۵ اشـــاره و بـــر اهـــمیت اعـــتصاب عـــمومـــی و شـــوراهـــا بـــرای تـــاریـــخ جـــهان تـــأکـــید کـــرد. در واقـــع، اگـــر انـــقالب بـــه 

شـیوهی گـمراهکـنندهای بـهعـنوان بـرآمـدی نـاگـهانـی طـرح نـشود، خـصلت مـردمـی و تـودهای آن حـتی در جـریـان تـدارک آن، در 

مـــیلیونهـــا مـــردمـــی کـــه خـــود را ســـازمـــان دادنـــد و بـــعدتـــر آمـــادهی پـــیروی از بـــلشویـــکهـــا طـــی جـــنگ داخـــلی شـــدنـــد، ظـــاهـــر 

مـیشـود. بـدون ایـن جـنبش تـودهای، شـانـس غـلبه بـر ضـد انـقالب سـفید کـمتر وجـود داشـت، ضـد انـقالبـی کـه از حـمایـت مـالـی 

و نظامی غرب برخوردار بود، اگر نخواهیم از دخالت امپریالیسم بیناملللی در روسیه شوروی سخنی بگوییم.

      مـورخـین بـد، یـعنی کـسانـی کـه زمـان کـنونـی را مـعیار سـنجش خـود قـرار مـیدهـند بـه زمـان حـال بـهمـثابـه پـیامـد گـذشـته 

نـمینـگرنـد، بـلکه گـذشـته را در پـرتـو  زمـان کـنونـی مـینـگرنـد. تـروتـسکی حـتی در زمـان خـود تـأکـید داشـت کـه انـقالبـات «بـا 

دسـتور صـورت نـمیگـیرد» هـر چـقدر هـم مـورخـین بـخواهـند بـا دلـیل و مـدرک عـکس آنـرا ثـابـت کـنند. رویـدادهـای انـقالبـی از 

ســویــی بــه رادیــکالــیزه شــدن ســریــع تــودههــا و احــزاب آنهــا و از دیــگر ســو، بــه حجــم گســتردهی تــصمیمات کــم اهــمیت و پُــر 

اهـمیت گـروههـای سـازمـانیـافـتهی در قـدرت بسـتگی دارد. لـنین و بـلشویـکهـا - بـا درسآمـوزی از جـنبشهـای تـودهای- طـی 

مـبارزات چـندگـانـهی داخـلی تـالش فـراوان کـردنـد تـا بـه مـوقـعیتی دسـت پـیدا کـنند کـه امـکان آنرا داشـته بـاشـند تـا در لحـظهی 

تــاریــخی تــعیینکــننده در راس خــیزش انــقالبــی قــرار گــیرنــد، ایــن حــتی زمــانــی بــود کــه نــظم کــهنه تــزاری و ســاخــتار بــورژوایــی 

قـدرت (دومـا) در چـارچـوب آن، تـحت فـشار جـنگ و تـهیدسـتی تـودههـا فـروریـخت. بـنابـرایـن، پـرسـش واقـعی ایـن نیسـت کـه آیـا 



مــیشــد از انــقالب جــلوگــیری کــرد: پــاســخ یــک «نــه»ی قــاطــع اســت. در حــقیقت، پــرســش ایــن اســت: جــنبشهــای تــودهای چــه 

شـکل و جهـتی پـیدا مـیکـرد و بـه دسـت کـدامـین نـیروی سـیاسـی؟ در ایـن مـعنا هـیچ کـس، از جـمله لـنین نـمیتـوانسـت زمـان 

انــقالب را تــعیین کــند بــا وجــودیکــه رهــبر اصــلی انــقالب شــد. حــتی در اواخــر ســال ۱۹۱۶ لـنین مــطمئن نــبود کــه شــاهــد آن 

بـــــاشـــــد. او نـــــوشـــــت: «مـــــا، نســـــل قـــــدیـــــم، مـــــمکن اســـــت آن انـــــدازه زنـــــده نـــــباشـــــیم کـــــه نـــــبردهـــــای تـــــعیینکـــــننده ایـــــن انـــــقالب  را 

بــبینیم.» (۱۲) انــقالب، بــدیــن تــرتــیب، بــه هــیچوجــه «بــاصــدور فــرمــان صــورت نــگرفــت» امــا در بــازانــدیــشی، مــیتــوان گــفت کــه 

بـلشویـکهـا سـرانـجام خـود را بـه بهـتریـن وجـه بـرای وظـیفه ی شـکل دادن بـه مـسیر فـکری، سـیاسـی و تـاکـتیکی انـقالب آمـاده 

کرده بودند.

    زمــانــیکــه لـنین پــس از انــقالب فــوریــه بــا رفــقای بــلشویــک خــود بــهمــنظور بســط اســتراتــژیشــان روبــر شــد و اعــالم کــرد کــه 

انـقالب سـوسـیالیسـتی واقـعاً در بـرنـامـه اسـت، نـقش فـوقالـعادهی فـرد در تـاریـخ آشـکار شـد. (۱۳) وظـیفه [آنهـا] «صـرفـاً» 

قبول این امر بود که فرصت خیزش فقط یک بار در هر قرنی دست میدهد.

     دو مــوقــعیت تــأثــیر تــعیینکــننده در رابــطه بــا ایــن مــسالــه دارنــد: بــا فــرارســیدن پــایــیز ســال، ۱۹۱۷ بــلشویــکهــا در هــمهی 

شــــوراهــــا اکــــثریــــت داشــــتند. مــــوقــــعیت دوم کــــه لــنین بــــا صــــراحــــت تــــدویــــن کــــرد بــــر اعــــتقاد راســــخ او مــــبتنی بــــود و آن ایــــنکــــه 

«شـورش هـنر اسـت»، و تـاریـخ بـه نـدرت اجـازه مـیدهـد شـورش بـه کـمال بـرسـد. تـصادفـی نیسـت کـه تـروتـسکی در مـاه اوت 

۱۹۱۷ بــه حــزب بــلشویــک پــیوســت زیــرا بــر ایــن بــاور بــود کــه ایــن حــزب تــنها گــروهــی اســت کــه مــیتــوانــد رهــبری و هــدایــت ایــن 

رســالــت را در راس تــودههــای انــقالبــی بــهعهــده بــگیرد. امــا مــهم اســت کــه بــهخــاطــر داشــته بــاشــیم کــه در آنزمــان هــیچ چــیز 

واضـح و آشـکار نـبود. سـالهـا طـول کـشید تـا روشـن شـد کـه انـقالب مـدنـی تـنها یـک حـادثـه در فـرایـند انـقالب روسـیه بـود، زیـرا 

دموکراسی مدنی بدون یک بورژوازی دموکراتیک ناممکن است.

شورشیان

روزهــایــی کــه مــیلیونهــا انــسان بــا ســرعــتی حــماســی بــه حــرکــت در آمــدنــد را مــیتــوان از چــند مــنظر بــررســی کــرد. مــطبوعــات 

اروپـــــای غـــــربـــــی آن زمـــــان هـــــیچ اطـــــالعـــــی از ایـــــنکـــــه در روســـــیه چـــــه مـــــیگـــــذرد، نـــــداشـــــتند. روزنـــــامـــــه پـــــاریـــــسی «ژورنـــــال دو 

دب» (Journal de Debats) در تـــاریـــخ ده نـــوامـــبر بـــا بـــهتـــصویـــر کـــشیدن مـــنظرههـــای کـــابـــوسگـــونـــه از«مـــلوانـــان غـــارتگـــر و 

چـپاولگـران تـشنهی انـتقامـی کـه بـر سـر ثـروتـمندان مـیریـختند و  از داد و فـریـاد نـاامـیدان و جـهان مـیهنان خـائـنی کـه آراء 

هــمگانــی غــالــب در کــشور را نــمایــندگــی نــمیکــنند»، گــزارش داد و خــواســتار تــکرار کــودتــای کـرنـلیوف،«الــبته در مــقیاســی 

بــسیار گســترده» شــد.  امــا روزنــامــه انــگلیسی تــایــمز تــصویــر عــینیتــری در شــماره ۱۹ نــوامــبر بــهدســت داد و احــیای نــظم 

عــمومــی، راهانــدازی مجــدد عــبور و مــرور تــرامــواهــا در شهــر پــترزبــورگ و جــمعیت شــادی کــه بــه ســیِنماهــا و تــآتــرهــا مــیرفــتند 

گـزارش داد: «اگـر ذخـائـر غـذایـی کـافـی بـاشـد، شهـر آرام خـواهـد بـود. ذخـائـر غـذایـی بـرای ده روز کـافـی اسـت. جـنایـتکـاری 

تـحت سـرپـرسـتی نـیروهـای رادیـکال واقـعاً مـتوقـف شـده اسـت.» تـوضـیح جـان ریـد (John Reed)- در کـتاب بـینـظیرش «ده 

روزی کـــه جـــهان را لـــرزانـــد » - بـــه ســـبک و ســـیاق روزنـــامـــههـــای بـــورژوایـــی نیســـت، بـــلکه روحـــیهی تـــودههـــای انـــقالبـــی را بـــر 

میانگیزاند و در تأمل خود بر آن شور و شوق به نوعی هنر خلق و منبع تاریخی اولیه تبدیل میشود. 



     در مـاه اکـتبر بیسـت مـیلیون نـفر در شـوراهـا سـازمـانـدهـی شـده بـودنـد، امـا حـتی پـیشتـر از آن، در تـابسـتان سـال ۱۹۱۷ 

شــوراهــا ُنــه تــا ده مــیلیون عــضو داشــتند. انــقالب بــهدســت ایــن مــیلیونهــا انــسان زجــر کــشیده ســازمــانــدهــی اجــتماعــی شــد، 

انـــسانهـــایـــی کـــه جـــنگ آنهـــا را از تـــوهـــم بـــه در آورده بـــود، مـــخصوصـــاً در شـــوراهـــای کـــارگـــران مســـلح، شـــوراهـــای مســـلح 

دهــقانــان، کــمیتههــای نــظامــی و انــقالبــی، کــمیتههــای کــارخــانــههــا و کــارخــانــجات صــنعتی و ســازمــانهــای مســلح و حــرفــهای 

دفــاع از خــود. هــمهی آنهــا بــا ســاخــتارهــای نــه چــندان ســفت و ســخت جهــت بــسیج مــلتهــا، [ســازمــانــدهــی] تــولــید و تــوزیــع 

زمـین و اداره قـدرت سـازمـانـدهـی شـدنـد و هـمهی ایـن کـارهـا، خـودانـگیخته و بـا ابـتکار انـجام  شـد. فـرمـان تـوزیـع زمـین کـه در 

دومـین کـنگره سـراسـری روسـیه پـذیـرفـته شـد، نـیز حـاصـل چـنین عـمل ابـتکاری بـود. ایـن فـرمـان هـم زمـان هـم بـیانـگر خـواسـت 

دهـــقانـــان بـــرای زمـــین و هـــم خـــواســـت بـــرابـــری اجـــتماعـــی بـــود. زمـــین از طـــریـــق مـــلی کـــردن آغـــازیـــن بـــه دهـــقانـــان واگـــذار شـــد 

بـهطـوریکـه نـتوان آنـرا خـریـد یـا فـروخـت و بـدیـن تـرتـیب، از حـوزهی شـرایـط بـازار و انـباشـت سـرمـایـه خـارج شـد: «زمـین از آن 

کـــسانـــی اســـت کـــه روی آن کـــار مـــیکـــنند». ایـــن وضـــعیت چـــه انـــدازه بـــا مـــشی کـــمونـــیسم جـــنگی مـــصادرهی اجـــباری غـــالت 

تفاوت داشت و با وجود این به آن نزدیکتر از آنی بود که به نظر میرسید.

     «روحـیهی کـمونـیسم» نـهادهـای طـبقهی حـاکـمه قـدیـم را بـا سـرعـتی خـیرهکـننده درهـم شکسـت. در روزهـای پُـر تـب و تـاب 

انــقالب بــه نــظر تــودههــا چــنین مــیآمــد کــه جــامــعهی اشــتراکــی رهــا از اســتثمار در دســترس اســت: «پــایــان نــهایــی ســرمــایــه 

خـصوصـی فـرا رسـیده اسـت». (مـارکـس) انـقالبـیون بـا اسـتفاده از یـک واژهی خـارجـی جـامـعهی آیـنده را «سـوسـیالیسـت» 

نـامـیدنـد. ایـن سـازمـانهـای مـردمـی در عـین حـال از مـدرنتـریـن و ابـتدایـیتـریـن شـرایـط سـر بـر آورده بـودنـد. مـخصوصـاً در 

ســن پــترزبــورگ و مــسکو گــروههــای اجــتماعــی انــدکــی در بــین پــرولــتاریــای صــنعتی وجــود داشــت کــه تــئوری و عــمل ســوســیال 

دمـوکـراتـیک را آمـوخـته بـودنـد، امـا هـمچـنان سـنتهـای جـماعـت روسـتایـی را حـفظ کـرده بـودنـد: «نـیمی کـارگـر، نـیمی دهـقان». 

تــــــــروتــــــــسکی حـــــــــــــــتی ریـــــــــــــــشه روســـــــــــــــتایـــــــــــــــی  لــــــــنین را تـــــــــــــــشخیص داد، هـــــــــــــــر چـــــــــــــــند پـــــــــــــــدر و مـــــــــــــــادر او از روشـــــــــــــــنفکران                    

(Intelligentia) بودند.

     ویــژگــیهــای مــشخص ســیاســی و اجــتماعــی انــقالبــات پــرولــتری، نــظامــی و دهــقانــی بــا هــدفهــا و وســائــل گــونــاگــونشــان 

تــناســب داشــت. پُــرجــمعیتتــریــن الیــه «اردوی انــقالبــی»، دهــقانــان اوبــشچینا (obshchina) بــودنــد کــه ریــشهی عــمیقتــری در 

گــــذشــــته داشــــتند، یــــک عــــنصر «مــــحافــــظهکــــار» انــــقالبــــی کــــه در پــــی بــــاز تــــوزیــــع زمــــین و تــــکیهاش بــــر ســــنت ارزشهــــای ضــــد 

سـرمـایـهداری بـود. بـخش دیـگر انـقالب ارتـش بـود کـه یـا دهـقان بـودنـد یـا تـبار دهـقانـی داشـتند، امـا بـا ایـن وجـود، فـوقالـعاده 

«دنـیادیـده»، تـودهی سـربـازان مسـلح امـا مـنتطر خـلع سـالح شـدن، کـسانـیکـه مـنافـعشـان را لـنین و بـلشویـکهـا بـه مـوثـرتـریـن 

وجــه تــدویــن و نــمایــندگــی مــیکــردنــد - هــرچــند بــه شــیوهی ضــد مــیهنپــرســتانــه خــود. در ایــن مــعنا انــقالب نــوعــی بــازگشــت بــه 

ســنت بــود و تــصادفــی نیســت کــه جــنبشهــای بــسیاری تــوانســتند آنرا از آن خــود و در جــبهههــای جــنگ داخــلی از آن دفــاع 

کـنند. ایـن الیـههـای اجـتماعـی انـقالب سـرشـار از روحـیه پـوگـاچـفی Pugachovshina، روحـیهی غـالـب شـورش آنـارشیسـتی در 

آمـــیخته بـــا تـــاکـــتیکهـــای تـــشکیالتـــی و نـــمادهـــای جـــنبش کـــارگـــری مـــدرن اروپـــایـــی بـــودنـــد. (۱۴) امـــا انـــقالب، در عـــین حـــال، 

فــرهــنگ خــود را خــلق کــرد. روشــنفکران روســیه و بــخشی از طــبقهی مــتوســط بــا فــرهــنگ بــه جــبهه انــقالب پــیوســتند یــا انــقالب 



آنهـــا را غـــافـــلگیر کـــرد، تـــا ایـــنکـــه ســـختیهـــای جـــنگ داخـــلی آنهـــا را بـــه جـــانـــب طـــبقات حـــاکـــمه ســـوق داد و ســـرانـــجام بـــه 

مهاجرت صدها هزار نفر از آنها به اروپای غربی و دورتر از آن انجامید.

     تـودههـای شـورشـی ضـد سـرمـایـهداری کـه بـه خـود آگـاهـی دسـت یـافـته و انـقالب شـورایـی را بـه پـیش بـرده بـودنـد، نسـبت بـه 

بـدیـل لـیبرال دمـوکـراتـیک، دنـیای جـمهوری بـورژوایـی کـه بـرایـشان بـیگانـه بـود «حـساس» نـبودنـد. آنهـا مـفاهـیم و سـنتهـای 

دمــوکــراســی بــورژوایــی یــا نــظام تــنظیمکــنندهی اقــتصاد بــازار را واقــعاً درک نــکردنــد، هــر چــند ایــدهی مجــلس مــوســسان در 

آرای هــمگانــی اعــتبار مــعینی را دارا بــود. در عــوض، نــگرانــیهــای بــالفــصل کــارگــران و دهــقانــان دارای مــاهــیتی اجــتماعــی 

بـود، آنگـونـه کـه در شـعار («زمـین، نـان، آزادی» آن دوره و «مـرگ بـر وزرای سـرمـایـهدار، هـمهی قـدرت بـه دسـت شـوراهـا» 

و بیشتر) تبلور مییافت.

  دیکتاتوری گارد سفید

     تـاریـخ انـقالبـات بـیناملـللی چـه انـقالب ۱۸۴۸ -۱۸۴۹ یـا ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱  هـمواره تـاریـخ ضـد انـقالب بـیناملـللی نـیز هسـت. 

ابـتدا بـه نـظر مـیرسـید کـه انـقالب روسـیه بـهسـادگـی  پـیروزی شـد : سـاخـتار چـند قـرنـی دیـکتاتـوری هـمچون خـانـهای مـقوایـی 

در فـوریـه ۱۹۱۷ فـرو ریـخت و شـورشـیان کـاخ زمسـتانـی را بـدون شـلیک یـک گـلولـه اشـغال کـردنـد. امـا طـبقات اجـتماعـی کـه 

از دیـکتاتـوری پشـتیبانـی مـیکـردنـد بـرای آنـچه بـاقـی مـانـده بـود هـرچـه در قـدرت داشـتند مـایـه گـذاشـتند. در ایـن رابـطه انـقالب 

هـــمزمـــان بـــا دو آزمـــون روبـــرو بـــود. یـــکی افســـران ضـــد انـــقالبـــی دیـــکتاتـــوری نـــظامـــی کـــه ژنـــرالهـــا آنرا رهـــبری مـــیکـــردنـــد و 

هـدفشـان نـجات طـبقات حـاکـمه بـود. ژنـرال کـرنـلیف شـورشـی (در پـی او ژنـرال دنـیکین، ژنـرال یـودنـیچ، ژنـرال کـولـچاک 

و ژنــرال رانـگل کــه هــمگی جــانــشینان کـرنـلیف بــودنــد و صــاحــبنــام) مــبتکر تــالشهــای نــجاتدهــنده طــبقات حــاکــمه در مــاه 

اوت سـال ۱۹۱۷ بـود. امـا سـهولـت دسـتیابـی بـلشویـکهـا بـه پـیروزی در مـاه اکـتبر نـقطهضـعف «ضـد انـقالب نـظامـی»، تجـزیـه 

ارتـش و تـعداد سـربـازانـی کـه بـه نـیروهـای انـقالب پـیوسـتند را آشـکار کـرد. (۱۵) فـقط دخـالـت قـدرتهـای بـزرگ غـربـی بـود کـه 

مـــــوجـــــب بـــــازگشـــــت ضـــــد انـــــقالب شـــــد. بـــــریـــــتانـــــیا، فـــــرانـــــسه، ایـــــاالت متحـــــده و دیـــــگران از نـــــیروهـــــای مســـــلح ضـــــد انـــــقالب کـــــه 

مـــیتـــوانســـتند خـــود را بـــه لـــحاظ مـــالـــی و نـــظامـــی ســـازمـــان دهـــند، پشـــتیبانـــی کـــردنـــد. قـــدرتهـــای بـــزرگ اســـاســـاً نـــه بـــه دالیـــل 

ایـدئـولـوژیـک، بـلکه بـه هـدف نـفوذ اسـتراتـژیـک، ذخـایـر مـواد خـام، و «بـاز پـس گـرفـنت» سـرمـایـهگـذاریهـای اولـیه و تـداوم حـمام 

خـون بـه امـید تـقسیم مجـدد روسـیه مـتالشـی شـده بـه مـاجـراجـویـی نـظامـیشـان در روسـیه وارد شـدنـد. در ایـن مـبارزه بهـتریـن 

متحـدان آنهـا عـلیرغـم خـواسـت ژنـرالهـای سـفید مـبنی بـر احـیای شـکلی از رژیـم گـذشـته و تـحت لـوای شـووینیسـتی «یـک 

روسیه متحد واحد»  بر اساس سنتهای پادشاهی، دیکتاتوری افسران ارتش بود.

      زمــانــیکــه روز ۹ مــارس ۱۹۱۸ ارتــش بــریــتانــیا وارد مــنطقهی مــورمــانــسک روســیه شــد، نــشانــی از جــنگ داخــلی در کــار 

نـبود. در تـابسـتان هـمان سـال پـس از بـریـتانـیا قـشون فـرانـسه، ایـاالت متحـده و کـانـادا در شهـر آرخـانـگلـسک پـیاده شـدنـد. 

پنجــم آوریــل ارتــش ژاپــن از شــرق دور بــه والدیوســتک لــشگر کــشید و قــشون آمــریــکا کــمی پــس از آن وارد شــدنــد، در عــین 

حـال، بـریـتانـیا تـالش کـرد مـیدانهـای نـفتی بـاکـو را در مـاه اوت ۱۹۱۸ تـصرف کـند و آملـانـیهـا کـل اوکـرایـن را در مـاه مـارس 

بـه ِاشـغال واقـعی خـود در آوردنـد. ورود تـرکهـا بـه آنسـوی قـفقاز و حـملهی ضـد انـقالب چکسـلواکـی بـه خـاک روسـیه کـه از 



سـوی مـتفقین سـازمـانـدهـی شـده بـود از مـاه مـی ۱۹۱۸ نـشانـگر آن بـود کـه مـناطـق بـسیار مـهمی در روسـیه بـه کـنترل نـظامـی 

خـــارجـــیان در آمـــده اســـت، مـــناطـــقی کـــه از دریـــای بـــالـــتیک تـــا دریـــای ســـیاه و از قـــفقاز تـــا ســـواحـــل اقـــیانـــوس آرام را شـــامـــل 

مـــیشـــد. در ســـال ۱۹۲۰ غـــرب اوکـــرایـــن و غـــرب بـــالروس پـــس از حـــملهی پــیلســودســکی (Pilsudski)  و عـــمدتـــا بـــه کـــمک 

فــرانــسه بــه ِاشــغال لهســتان در آمــد. جــنبش «دســتهــا از روســیه کــوتــاه» کــه ســازمــاندهــندهی آن کــارگــران بــیناملــللی بــودنــد 

اروپـا را درنـوردیـد و دههـا هـزار زنـدانـی جـنگی در روسـیه شـامـل گـروههـایـی از مـلیتهـا در روسـیه مـانـدنـد و بـه پشـتیبانـی از 

انقالب اسلحه به دست گرفتند.

     هــم انــقالب و هــم ضــد انــقالب بــه حــمایــت بــیناملــللی مــتکی بــودنــد - هــر چــند انــقالب تــقریــباً بــا تــکیه کــامــل بــر قــدرت خــود 

انـواع رنـگارنـگ دیـکتاتـوریهـای ژنـرالهـا را مـغلوب کـرد. تـنها قـدرت مـتمرکـزی کـه از گسـتردهتـریـن مـقاومـت مـردمـی بـرخـوردار 

بـود، مـیتـوانسـت جـنگ داخـلی را شکسـت دهـد کـه در خـطههـای وسـیعی از روسـیه بـیداد مـیکـرد. ایـن حـقیقت کـه ۴۴ درصـد 

ارتـش سـرخ پـیشتـر افسـران ارتـش تـزاری بـودنـد، گـرایـش تـوده مـردم بـه انـقالب را بـه روشـنی نـشان مـیدهـد. و حـتی عـلیرغـم 

اقـدامهـای کـمونـیسم جـنگی کـه بـه تخـلیهی غـالت زیـر شـیروانـیهـا هـم کـشید، بـیشتـر الیـههـای فـقر زدهی دهـقانـان بـه ارتـش 

سـرخ پـیوسـتند، الیـههـایـی کـه ابـتدا بـیشتـر بـه ارتـش سـفید پـیوسـته بـودنـد. امـا ژنـرالهـای تـزار زمـانـیکـه مـسالـهی زمـین پـیش 

کـشیده شـد نـتوانسـتند بـر نـیروهـای شـورایـی فـایـق شـونـد. (شـخصیت گـریـگور مـلخف در رمـان «دن آرام» شـولـوخـف ایـن 

تـحول تـاریـخی تـعیینکـننده را بـه نـحو شـکوهـمندی نـشان مـیدهـد). سـیاسـت دیـگر ضـد انـقالب بـه رسـمیت شـناخـنت مجـلس 

مــوســسان، مــهار انــقالب ســوســیالیســتی و احــیای نــظام مــالــکیت خــصوصــی بــود. امــا ســنگر  انــقالب مــعموالً دو رقــیب دارد. 

ایــن امــر مــخصوصــاً در روســیه پــس از ســال ۱۹۱۷ صــادق بــود. ســوســیال رولــوســیونــرهــا  کــه در مجــلس مــوســسان اکــثریــت  

داشــتند، راه مــتفاوتــی را دنــبال کــردنــد و مــسیر مشــروعــیت بــورژوایــی را در پــیش گــرفــتند. ایــنکــه ایــن مجــلس فــقط یــک روز 

دوام داشــــت بــــیانگــــر هــــزار نــــکته دربــــاره چــــشمانــــدازهــــای آن بــــود (روز ۶ ژانــــویــــه گــــارد قــــصر تــــوریــــد (Tauride) بــــه دســــتور 

بــلشویــکهــا مجــلس مــوســسان را منحــل کــرد). مــوقــعیتی کــه پــس از انــقالب فــوریــه بــهوجــود آمــد و در آن بــه اصــطالح قــدرت 

دوگــانــه، دولــت مــوقــت بــورژوایــی و شــوراهــا، بــا یــکدیــگر تــا بــه آخــر مــبارزه کــردنــد، در مــاه اکــتبر ۱۹۱۷ بــه ســطح جــدیــدی از 

مـبارزه ارتـقا یـافـت. انـحالل مجـلس مـوسـسان کـه بـه دسـتور کـمیته مـرکـزی شـوراهـا صـورت گـرفـت نـشاندهـندهی آن بـود کـه 

رژیـم انـقالبـی هـیچ نـیرویـی را بـر فـراز خـود بـه رسـمیت نـمیشـناخـت. «پـرولـتاریـای انـقالبـی قـدرت را بـه بـورژوازی ضـدانـقالب 

واگــــذار نــــمیکــــند». نــــیروهــــای اصــــلی لــــیبرالــــیسم روســــیه در اردوی ضــــد انــــقالب ســــفید منحــــل شــــدنــــد و ایــــن خــــود پــــیآمــــد 

ویژگیهای تحول تاریخی روسیه بود.

     رویـــدادهـــای اورال ســـیبری و شـــرق دور بـــارزتـــریـــن شـــاخـــصهـــایـــی اســـت کـــه نـــشان مـــیدهـــد اگـــر بـــلشویـــکهـــا نـــیروهـــای 

پــراکــنده و ضــعیف مجــلس مــوســسان را مــتفرق نــمیکــردنــد، دریــادار کــولــچاک چــنین کــاری را انــجام مــیداد -کــه «بــر حســب 

اتــفاق» بــقایــای مجــلس مــوســسان را بــهنــحو افــراطــیتــر از بــلشویــکهــا از طــریــق نــابــودی فــیزیــکی، مــتالشــی کــرد. ســاخــتار 

قــدرتــی کــه روســیه شــورایــی بــنیان نــهاد ثــابــت کــرد کــه مــیتــوانــد حــتی ســهمگینتــریــن دیــکتاتــوری ژنــرالهــا را شکســت دهــد. 

قـدرت تـحت فـرمـانـدهـی شـورایـی قـرار گـرفـت کـه بـر خـط مـشی نـظامـی طـبق نـیازهـای ارتـش سـازمـانیـافـته بـود تـا پـیروزی در 



جبهههای جنگ داخلی را تضمین کند.  

    الــبته هــمه ایــنهــا بــا هــدفهــای درازمــدت انــقالبــی کــه لـنین در مــاه ســپتامــبر ســال ۱۹۱۷ در اثــر خــود «دولــت و انــقالب» 

بــرنــامــهریــزی کــرده بــود در تــناقــض قــرار داشــت. امــا ایــن تــناقــض قــبالً در ایــن مــولــفه گــنجانــده شــده بــود کــه بــلشویــکهــا در 

راســـتای پیشـــبرد مـــبارزه طـــبقاتـــی ســـیاســـی تـــا بـــه آخـــر عـــالقـــهای بـــه پـــیوســـنت بـــه دولـــت ائـــتالفـــی بـــا احـــزاب ســـوســـیالیســـت و 

سـوسـیال دمـوکـرات نـداشـتند، احـزابـی کـه  از پـیشبـرد بـرنـامـه ضـدسـرمـایـهداری خـود سـر بـاز زدنـد. رژیـم نـظامـی ضـد انـقالب 

تـأثـیر عـمیقی بـر هـمهی جـامـعه، از جـمله خـود انـقالبـیون داشـت، انـقالبـیونـی کـه، بـه نـوبـت خـود، تـالش مـیکـردنـد رژیـمی بـنا 

کـنند کـه بـتوانـد مـتشکل و مسـلح در مـقابـل دشـمنان خـارجـی و داخـلی ایسـتادگـی کـند. ایـن مجـموعـه خـواسـتهـا و زمـینهی بـه 

جـامـانـدهی تـاریـخی بسـتری را بـهوجـود آورد کـه دولـت اقـتدارگـرای بـعدی تـوانسـت بـهسـادگـی رشـد کـند، هـر چـند در اوائـل دهـه 

۱۹۲۰ با شرایطی که کیش شخصیت استالین و دیکتاتوری بهوجود آورده بود بسیار تفاوت داشت.

      پــرســشی کــه مــطرح مــیشــود ازیــن قــرار اســت: چــرا دیــکتاتــوری حــزب بــلشویــک در مــاههــای مــیانــی ســال ۱۹۱۸ در هــم 

نشکسـت؟ جـزمبـاوران مـعاصـر پـیروزی ایـن حـزب را بـه قهـر و سـرکـوب، تـرور سـرخ نسـبت مـیدهـند. امـا حـتی مـیلییـوکـف هـم 

هــرگــر چــنین اســتداللــی نــداشــت، بــلکه تــأکــید بــر آن داشــت کــه حــاکــمیت بــلشویــکهــا نــه آنــچنان بــا قــدرت خــود، بــلکه در اثــر 

ضـعف دشـمنانشـان تـضمین شـد. (۱۶) در ایـن فـاصـله، مـخالـفان چـپ بـلشویـکهـا (مـنشویـکهـا، اس ارهـا و آنـارشیسـتهـا) 

اغـلب بـر ایـن بـاور بـودنـد کـه کـارگـران روسـی و دیـگر گـروههـا نـه صـرفـاً جـذب شـورش پـوگـاچـفی (pugachovshchina) بـلکه 

هـمچـنین جـذب قـدرتپـرسـتی شـدنـد و بـه بـینـظمی در صـفوفشـان، ضـعف آگـاهـی طـبقاتـی و فـرهـنگ آنهـا اشـاره مـیکـنند. 

امــا حــتی اگــر مــنشویــکهــا، اس ارهــا و آنــارشیســتهــا هــم مــیتــوانســتند بــه ضــعف خــود پــی بــبرنــد و بــسیاری از آنهــا نــیز 

چـنین کـردنـد (از جـمله ژولـیس مـارتـف و فـیودور دان)، آنهـا از ایـن طـریـق بـا جـمهوری بـورژوا دمـوکـراتـیک خـود مـوضـعی 

«بــر فــراز تــاریــخ»  اتــخاذ کــردنــد تــا بــه گــزیــنش تــاریــخی واقــعبــینانــه. بــا ایــن هــمه، آنهــا خــود بــه ایــنکــه چــنین جــمهوری از 

حمایت تودهای الزم جهت بقا برخوردار نبود، آگاهی کامل داشتند.

      حــزب بــلشویــک بــرای جــبران ایــن حــمایــت انــدک تــودهای شــدیــداً فــعالــیت کــرد. آنهــا بــه ســازمــاندهــی دولــت و تــولــید در 

بــحبوحــهی هــرج و مــرج و فــروپــاشــی اجــتماعــی روی آوردنــد. در تحــلیل نــهایــی، انــقالب از الــگوی خــود کــه خــودســازمــانــدهــی 

تــودهی مــردم بــود بــه دالیــل مــتعدد تــاریــخی، ســیاســی، اقــتصادی و روانــی و نــه خــطای شــخصی کــه در بــاال رئــوس آن آورده 

شد، منحرف شد.

سوسیالیسم دولتی در مقابل سوسیالیسم خود مدیریتی

  از بـــهار ســـال ۱۹۱۷ کـــارگـــران در شهـــرهـــای بـــزرگ کـــنترل کـــارخـــانـــههـــا را بـــه دســـت گـــرفـــتند. کـــنترل کـــارگـــری بـــرای مـــنافـــع 

شـرکـتهـای سـرمـایـهداری تهـدیـدی جـدی بـود و کـارخـانـهداران اغـلب حـتی مـایـل نـبودنـد دسـتمزدهـای مـورد تـوافـق بـا کـارگـران 

را – هـــمانگـــونـــه کـــه رویـــدادهـــای خـــارکـــف و یـــکاتـــریـــن بـــورگ نـــشان داد - بـــپردازنـــد. (۱۷) ایـــن وضـــعیت ابـــتدا مـــوجـــب فـــرار 

سـرمـایـه و سـپس مـلی کـردن شـرکـتهـای خـصوصـی پـس از مـاه اکـتبر شـد. بـا ایـن وجـود، مـلی کـردن شـرکـتهـای خـصوصـی 



ضـرورتـاً بـهمـعنی کـنترل دولـتی نـبود و شـکلهـای سـازمـانـدهـی کـنترل کـارگـری نـویـنی هـنوز در بـسیاری مـناطـق وجـود داشـت: 

شـورای کـارگـران یـا کـمیتهی کـارخـانـجات بـزرگ کـنترل مسـتقیم را بـر پـایـهی حـق مـالـکیت، اگـر جـه بـا اقـتداری کـاهـشیـابـنده، 

اعــمال مــیکــردنــد. خــودمــدیــریــتی اجــتماعــی و اشــتراکــی در حــوزههــایــی کــه ســیاســت و قــدرت دولــتی دیــرتــر بــه آنــجا رســید، 

عــمدتــا در [حــوزه] تــولــید کــشاورزی، بــیشتــریــن دوام را داشــت. تــعاونــیهــای تــولــید و مــصرف، انجــمنهــایــی کــه اعــضاء آن 

نگهـداری جـماعـات خـود را تـضمین مـیکـردنـد و لـنین آنهـا را «جـزیـرههـای سـوسـیالـیسم» نـامـید، تـحوالت اسـتالـینی آغـاز 

ســال ۱۹۲۰ را نــتوانســتند از ســر بــگذرانــند. مــیتــوان چــنین اســتدالل کــرد کــه در اواخــر ســال ۱۹۲۰ و در تــضاد آشــکار بــا 

هـدفهـایـی کـه لـنین در اثـر خـود «دولـت و انـقالب» تـعیین کـرده بـود، ایـن نـه دولـت بـلکه شـورای خـودمـدیـریـتی بـود کـه رو بـه 

پــژمــردگــی گــذاشــت. (۱۸) جــنگ داخــلی، قحــطی، نــیروی جــاذبــهی دســتگاه قــدرت و بــیماری هــمهگــیر عــمالً نــیروی محــرکــهی 

«گـــذار»  بـــرنـــامـــهریـــزی شـــده بـــه ســـوســـیالـــیسم را از مـــیان بـــرد: طـــبقه کـــارگـــر روســـیه، «مـــولـــفهی ســـوســـیالیســـتی - پـــرولـــتری» 

انـقالب را. در نـتیجه، دولـت شـورایـی از خـودمـدیـریـتی تـا آنـجا حـمایـت مـیکـرد کـه مـانـع تـالشهـای نـظامـی یـا گـردآوری مـنابـع 

اقتصادی نشود.

    شـــرایـــط مـــعین تـــاریـــخی بـــلشویـــکهـــا را در وضـــعیتی قـــرار داد کـــه هـــیچ انـــقالبـــی نـــمیتـــوانســـت بـــرنـــامـــهریـــزی کـــرده بـــاشـــد. 

«سـوسـیالـیسم در یـک کـشور» بـهعـنوان «تـمدن سـوسـیالیسـتی نـویـن» هـفت دهـه ادامـه یـافـت - فـازهـای گـونـاگـون، شـکلهـا و 

مــشخصههــایــی داشــت کــامــالً ویــژهی خــود. طــبقهبــندی ایــن نــظامــی کــه  در ســال ۱۹۸۹ - ۱۹۹۱ فــروپــاشــید الــبته مــورد بــحث 

اســت. (۱۹) حــتی در  «دولــت و انــقالب» لـنین بــه جــدل بــر ســر اغــتشاش مــفهومــی ســرمــایــهداری و «ســوســیالــیسم دولــتی» 

پـــرداخـــت و نـــوشـــت کـــه «بـــر ســـرمـــایـــهداری بـــایـــد تـــأکـــید ورزیـــد زیـــرا ادعـــاهـــای نـــادرســـت بـــورژوا رفـــورمیســـتی مـــبنی بـــر ایـــنکـــه 

ســـــرمـــــایـــــهداری انـــــحصاری یـــــا ســـــرمـــــایـــــه انـــــحصاری دولـــــتی دیـــــگر ســـــرمـــــایـــــهداری نیســـــت بـــــلکه اکـــــنون دیـــــگر مـــــیتـــــوان آنرا 

«ســوســیالــیسم دولــتی» نــامــید و از ایــن قــبیل بــسیار مــتداول اســت». (۲۰) بــلشویــکهــا آنچــنان بــا مــعرفــی «ســوســیالــیسم 

دولتی» از سوی استالین فاصله داشتند که در کابوس هم چنین چیزی برای آنها پیش نمیآمد.

     بـعدهـا، پـس از جـنگ داخـلی، لـنین مـوضـع خـود را تـعییر داد و ایـنگـونـه اسـتدالل کـرد کـه در روسـیه «دورههـای انـتقالـی 

چـندی» ضـروری بـود تـا یـک اقـتصاد مـختلط چـندبـخشی یـک «شـکلبـندی اجـتماعـی» نـویـن - سـوسـیالـیسم پـایـینتـریـن فـاز 

کــمونــیسم - را بــهوجــود آورد، فــازی کــه او خــود تــصدیــق مــیکــرد کــه هــنوز نــمیتــوان آنرا آغــاز کــرد «چــون مــا بــی ســوادیــم». 

(۲۱)

از انقالب چه به جا ماند؟

در پـایـان دهـهی بیسـت در مـحافـل گسـتردهتـری از جـامـعه آشـکار شـد کـه انـقالب سـوسـیالیسـتی اکـتبر «از حـرکـت بـازمـانـده 

اسـت». (۲۲) ایـن امـر کـه در شـکلهـای ادبـی گـونـاگـون مسـتند شـده اسـت و شـایـد بـتوان گـفت بـه روشـنتـریـن شـکل در کـتاب 

«دوازده مـقام» اثـر: ایـلی یـالـف و یـوگـنی پـترف. انـقالب شـورایـی «مـهار شـد» یـا «از اخـتیار خـارج شـد»، «تحـریـف 

شــد» یــا صــرفــاً بــه یــک «انــقالب نــوســازی» یــا «ضــد انــقالب بــوروکــراتــیک» «تــغییر شــکل پــیدا کــرد». در آن زمــان هــمچــون 

حـال مجـموعـهی اظـهارات و تـوضـیحات بـیانگـر بـاورهـا، تـئوریهـا و مـفاهـیم گـونـاگـون بـود. شـایـد ایـن نـیکالی یـوسـتریـالـف 



(Nikolay Ustryalov)، رئـــیس تـــبلیغات کــلچاک، بـــود کـــه اولـــین بـــار لــنین را بـــهعـــنوان قهـــرمـــان «انـــقالب نـــوســـازی» روســـیه 

تـــحسین کـــرد و او را بـــه «جـــایـــگاه قهـــرمـــان مـــلی» بـــرنـــشانـــد، زیـــرا هـــمانگـــونـــه کـــه او نـــوشـــته اســـت [لـــنین] روســـیه را از قـــرون 

وسـطی بـه عـصر مـدرن بـرکـشید. بـنابـر ایـن، لـنین هـمزمـان تـجسم پـتر کـبیر، نـاپـلئون، مـیرابـو و دانـتون، پـوگـاچـف و 

روبسـپیر اسـت. (۲۳) امـا عـلیرغـم هـمهی ایـن تـحسینهـا، یـوسـتریـالـف مـیراث اصـلی لـنین و انـقالب اکـتبر کـه بـه لـحاظ 

تـاریـخی کـامـالً بـدیـع اسـت: وجـه سـوسـیالیسـتی را حـذف مـیکـند. ایـن کـار او پـیش نـشانـهی مـورخـین یـا ایـدئـولـوگهـای دوران 

مـا اسـت، مـورخـین یـا ایـدئـولـوگهـایـی کـه اهـداف اکـتبر سـرخ را - در بهـتریـن حـالـت - در قـلمرو آرمـانشهـر قـرار مـیدهـند یـا 

در - بـدتـریـن حـالـت - نـازیـسم را بـه فهـرسـت گـناهـان آن اضـافـه مـیکـنند. مـهمتـریـن و بـا دوامتـریـن گـواه و جـود تـاریـخی مـداوم 

«وجــه ســوســیالیســتی» عــبارت اســت از فــرهــنگ بشــر دوســتانــهی شــورایــی کــه هــرگــز پــیونــد خــود را بــا انــقالب نگسســت. ایــن 

وجــه مــخصوصــاً بــرای چــپ بــیناملــللی اهــمیت داشــت زیــرا ایــنهــا دالیــلی بــود کــه چــپ نــقد ســاخــتارهــای تحــریــف شــده تــحول 

شورایی، گوالک و قدرتپرستی بوروکراتیک بر آن بنیان گذاشته بود. 

     در ســــطح جــــهان انــــقالب شــــوروی، مــــخصوصــــاً آرزوهــــای طــــبقات اجــــتماعــــی زیــــریــــن را از قــــلمرو آرمــــانشهــــر بــــه قــــلمرو 

واقـعیت آورد: از مـیان بـردن بـی سـوادی، بـیکاری و نـابـرابـرهـای اجـتماعـی بـینـهایـت: ارائـهی تـعلیم و تـربـیت و درمـان رایـگان، 

رهــایــی زنــان از جــهان ســرکــوب قــرون وســطایــی و بــیشتــر... گــویــی یــک شــبه مــیلیونهــا انــسان جــرأت آنــرا پــیدا کــردنــد بــاور 

کـنند مـیتـوانـند جـامـعهی انـسانـیتـر بـدون ظـلم و اجـحاف را بـهوجـود آورنـد کـه بـا خـودسـازمـانـدهـی اجـتماعـی و رهـا از کـار 

مزدی اداره میشود.

     ارزشهـــای اســـاســـی بشـــردوســـتانـــهی ایـــن انـــقالب - رهـــایـــی اجـــتماعـــی، بـــرابـــری اجـــتماعـــی، اقـــتصاد مـــبتنی بـــر مـــالـــکیت 

اشـتراکـی - هـمواره تـخیل را بـهخـود جـلب مـیکـند. انـقالب اکـتبر بـهمـثابـه تجـربـهای در تـاریـخ، بـهعـنوان روشـی در جهـت تـغییر 

جــــهان بــــه جــــامــــعهای اشــــتراکــــی بــــسی فــــراتــــر از ســــوســــیالــــیسم دولــــتی شکســــت خــــورده دوام یــــافــــته اســــت. انــــقالب اکــــتبر در 

محـــــدودهی تـــــأثـــــیرات جـــــهانـــــی خـــــود انـــــگیزهای بـــــود بـــــرای جـــــنبشهـــــای رهـــــایـــــی بـــــخش مـــــلی و مـــــبارزهی گســـــتردهتـــــری عـــــلیه 

استعمارگری که ثمرات واقعی آن پس از پیروزی در جنگ جهانی دوم پدیدار شد.

     هـیچ یـک از ایـن ثـمرات نـبایـد ذهـن را از مـشکالتـی کـه پـس از انـقالب پـیش آمـد و لـنین - بـه بـیان کـلیوچـسکی - چـنین 

بــیان داشــت منحــرف کــند: حــتی پــتر کــبیر از ابــزار ســبعانــه بــرای از بــین بــردن شــرایــط ســبعانــه اســتفاده کــرد. ایــن شــایــد 

پــرســشی بــاشــد کــه بــه آیــندگــان واگــذار کــرد: آیــا مــیتــوان شــرایــط ســبعانــه را بــا ابــزاری از مــیان بــرد کــه ســبعانــه نــباشــد؟ مــن 

پــاســخی بــرای آن نــدارم. بــا ایــن هــمه، بــر ایــن بــاورم کــه بــه لــحاظ ســاخــتاری، شــرایــط عــینی بــرای انــقالبــات جــدیــد در مــناطــق 

چــندی در ایــن نــظام جــهانــی وجــود دارد - گــر چــه در شــکلهــا و مــراحــل گــونــاگــون رشــد. از ایــن مــنظر اســت کــه ارزش دارد 

رویدادهای جهانی تاریخی مربوط به [انقالب] ۱۹۱۷ را در صدمین سالگرد آن مورد بررسی قرار داد.     
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